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Slutrapport
Under vå ren planerades ö ppna mö ten som ska genomfö ras i alla kommuner i
Vä sternorrland. Ursprunglig plan var att genomfö ra dessa mö ten i juni, men då besked
om stö d frå n Tillvä xtverket inte kom fö rrä n mot midsommar senarelades dessa mö ten
till augusti-september. I slutet av augusti-mitten av september har projektet genomfö rt
en turné med sammanlagt ett tiotal mö ten med olika må lgrupper i samtliga kommuner i
Vä sternorrland. Deltagarna på projektets informationsmö ten har haft en god
representation av vå ra tä nkta må lgrupper och resulterat i flera aktö rer som stå r i
begrepp att sö ka investeringsstö d redan i september. Dessutom flera aktö rer som ä r
intresserade av senare ansö kningar och sammanhå llna ansö kningar om stö rre projekt.
Upphandling av konsult fö r utredning/kartlä ggning av gä llande regelverk samt
fö rutsä ttningar fö r laddinfrastruktur inom Vä sternorrlands elnä t gjordes innan
sommaren. Rapporten ”Elnä t fö r laddinfrastruktur i Vä sternorrland” fä rdigstä lldes och
slutlevererades i september.
Spridning och gemensam kommunikation med vå ra medarrangö rer i de olika
kommunerna har varit mycket lyckosam. Simultant utskick av pressmeddelande i
samband med besked om stö d plockades upp av flera tidningar, med mycket god
spridning. Inbjudningar till vå ra informationsmö ten har anvä nt en arsenal av kanaler,
primä rt med lokala arrangö rens nä tverk, kommunernas kanaler och lokala
nä ringslivsnä tverk som grund. De lokala inbjudningarna kompletterades av centralt
utskick via BioFuel Regions nyhetsbrev, hemsida och sociala medier. Under hö sten har
vå ra informationsmö ten få tt god uppmä rksamhet av media med två lä ngre inslag i P4
Vä sterbotten och flera artiklar.
I slutet av augusti medverkade projektledaren vid kickoff i Skellefteå fö r projektet
Stolpe in fö r Stad och Land Ovre Norrland fö r att presentera projektet och inleda viktig
samverkan fö r att skapa en god, lä nsö verskridande laddinfrastruktur i Norrland.
Efter hö stens ö ppna mö ten som genomfö rdes i alla kommuner i Vä sternorrland vidtog
en fas av fö rankring och stö d till de aktö rer som sö ker stö d frå n Klimatklivet. Flera
deltagare på informationsmö tena hann med att ansö ka redan i september, trots att tiden
var knapp, medan andra valde att vä nta till senare ansö kningsomgå ngar. Av de fem
projekt i Vä sternorrland som sö kte stö d fö r laddstationer hade tre besö kt vå ra mö ten
och få tt stö d av oss. En fjä rde kontaktade oss nä r de ansö kte och fick rå dgivning. Tyvä rr
var det bara två av de fem ansö kningarna som beviljades i denna ansö kningsomgå ng. De
som få tt avslag har få tt vidare rå dgivning och hjä lp med lö nsamhetsberä kningar och
planerar alla att komma in med ny ansö kan under vå ren 2017. Glä djande nog har
avslaget på ansö kan om snabbladdare i Ovik omprö vats av Naturvå rdsverket och
kommer nu att beviljas efter ä ndrad prioritering av Energimyndigheten – så nu kommer
det att byggas en snabbladdare vid OK/Q8 i Ornskö ldsvik under 2017 i samarbete med
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Fortum.
Uppfö ljningsmö ten med kommunerna i Vä sternorrland har visat på en på taglig skillnad
i ambition och mognad i frå gan om hur man ska arbeta med hå llbara transporter och
strategi fö r laddinfrastruktur. Fö r flera av kommunerna blev vå ra mö ten en bra
startpunkt, fö r andra blev det språ ngbrä dan som gjorde att man nu gö r verkstad av sina
planer, medan andra kommer att behö va en lä ngre process innan de ä r mogna att gå till
beslut. Vi har fö rsö kt ge kommunerna stö d att ta processen vidare till nä sta steg, men
med den begrä nsade projekttiden hinner vi inte få alla kommuner redo att gå in med
ansö kningar innan projektslut, eller ens under vå ren 2017.
Uppfö ljningsarbetet har startat upp ett flertal processer som eventuellt kan mynna ut i
stö rre ansö kningar med flera partners:

1) Vi har fö rt samman flera aktö rer som nu mynnar ut i att Fortum gå r in med Klimatklivsansö kan om tre snabbladdare – en i Ullå nger tillsammans med Ullå nger
hotell, en i Frä nsta/Ange och en i Brä cke med andra samarbetspartners. Detta
ä r ett resultat av vå ra dialoger med aktö rerna som nu gö r att de har hittat lä mpliga samarbetspartners fö r joint ventures.
2) Dialog och erfarenhetsutbyte med systerprojektet SiSL fö rstudie Jä mtland/Hä rjedalen som drivs av Region Jä mtland/Hä rjedalen. Hä r har projektledaren fö r
vå rt projekt bland annat fö rt vidare en idé som på ett enkelt och kostnadseffektivt sä tt kan uppgradera cirka 15 fö rå ldrade laddpunkter lä ngs Green Highway
till en modern laddstandard så att uttagen blir tillgä ngliggjorda semisnabbladdare som kan erbjuda trefasladdning upp till 11 kW.
3) Kramfors – dialog med flera intresserade aktö rer i olika sammanhang som nu
efter erferenhetsö verfö ring till nyanstä lld hå llbarhetsstrateg på Kramfors kommun, i bä sta fall blir en sammanhå llen ansö kan till TVV som blir en SiSL Kramfors – en copy cat på SiSL Hä rnö sand, men också innehå ller en klar strä van om
att etablera Kramfors fö rsta snabbladdare.
4) Hö ga Kusten – dialog med Destination Hö ga Kusten om att ta fram ett projekt
som utvecklar och marknadsfö r Hö ga Kusten som elbilsdestination av yppersta
klass. Styrelsen tar beslut under januari/februari om man vill ta det vidare med
fö rankring hos turistnä ringen samt utveckling av ansö kan under vå ren, med
må let att skicka in ansö kan i hö st.
5) EL-4:an Norr – En projektidé som har må let att knyta ihop hela E4 med snabbladdare mellan Haparanda och Stockholm med max 50km mellan snabbladdarna: Saknas laddare i Haparanda, Kalix, (Tö re), Byske, Lö vå nger, Bygdeå ,
Nordmaling, Ornskö ldsvik, Ullå nger/Docksta (650 km) = totalt 8-9 snabbladdare. Ytterligare en snabbladdare kan behö vas mellan Sö derhamn och Gä vle. Intresse fö r projektet hos aktö rer i regionen undersö ks nu.
6) En stor Interreg-ansö kan har skickats in till Baltic Sea Region fö r att uppfö ra
pilotanlä ggningar fö r nä sta generations snabbladdare fö r elbilar med
batterilager fö r att avlasta elnä t. Sundsvall Elnä t ä r partner och ska uppfö ra en
pilotanlä ggning i Sundsvall, Umeå Energi ä r koordinator och bygger
huvudpiloten i Umeå . Total budget 3,7 miljoner euro, varav medfinansiering 1,2
miljoner euro. Om ansö kan accepteras i maj tillfö rs Vä sternorrland 350 000
euro under tre å r, varav 87500 euro ä r medfinansiering frå n Sundsvall.
Under senare delen av hö sten har vå ra informationsmö ten få tt fortsatt god
uppmä rksamhet av media och resulterat i flera uppfö ljningsartiklar om
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elbilsutvecklingen i norr.
Under perioden fanns det inga utlysningar frå n ERUF och Klimatklivet, utan de kommer
fö rst under bö rjan av 2017. Detta betyder att fokus har legat på att fö rbereda aktö rerna
på bä sta sä tt infö r dessa utlysningar. Vi har lagt ner mycket arbete på att hitta sä tt att
minska trö sklarna fö r aktö rer som ä r ovana att ansö ka om stö d fö r å tgä rder. Detta har
utmynnat i en genomarbetad lathund med tips, textfö rslag och steg-fö r-steg-anvisningar
fö r ansö kningsfö rfarandet i Klimatklivet.
En del av ansö kan som må nga var osä kra på var den lö nsamhetskalkyl som ska skickas
med ansö kan. Dä rfö r har vi också tagit fram en enkel rä knesnurra i Excel som hjä lper till
med lö nsamhetskalkylen i det format som efterfrå gas av Naturvå rdsverket.
I mitten av november besö kte projektledaren Nordens fö rsta renodlade elbilsmä ssa i
Stockholm. Besö ket på elbilsmä ssan var mycket vä rdefullt, framfö r allt i
kontaktknytandet med de leverantö rer av laddstationer som deltog vid mä ssan och den
kunskap om utbud/begrä nsningar mm som de olika leverantö rerna har. Nå got som
kommit aktö rerna i Vä sternorrland till del vid rå dgivningar. En annan insikt vid mä ssan
ä r att det finns ett stort behov av utbildning av bilfö rsä ljare som inte har tillrä cklig
kunskap om elfordon och vad elbilskunder efterfrå gar fö r information. Trots att detta
var en renodlad elbilsmä ssa var det svå rt att få besked om hur bilarna var utrustade
med batteri och ombordladdare mm. Detta har lett till att vi i SiSL Ovre Norrland har
tagit med bilhandeln som en avgrä nsad må lgrupp som vi kommer att ha riktade
aktiviteter mot.
Resultat
Vå r road-show och uppfö ljande fö rankringsmö ten har på må nga sä tt drivit utvecklingen
av laddinfrastrukturen framå t i Vä sternorrland. Må nga av aktö rerna och kommunerna
har varit osä kra på hur de ska ta sig an uppgiften och famlat i hur de bö r tä nka nä r det
gä ller att bygga laddstationer, bå de publika och fö r den egna organisationen.
Ett omstä llningsarbete ä r en mognadsprocess och det tar tid. Fö r vissa aktö rer som inte
inlett arbetet med laddinfrastruktur blev vå ra informationsmö ten en viktig startpunkt,
dä r de nu behö ver arbeta ihop aktö rerna i t ex en kommunkoncern fö r att fö rdela ansvar
och enas om en strategi. I flera kommuner har denna process kommit lå ngt, och det ä r
glä djande att se att flera initiativ och ansö kningar skickas in nu i vå r som ä r viktiga
bidrag till den sammanhå llna publika laddinfrastrukturen som har ett så viktigt
signalvä rde fö r privatbilister och andra lokala aktö rer fö r att de ska vå ga satsa på elbil
som alternativ.
Viktiga lä rdomar frå n projektet som vi tar med oss till kommande projekt ä r bland
annat hur lyckat utfall vi få tt genom att lå ta vå ra lokala projektmedlemmar vara de som
gå r ut med inbjudningar till informationsmö ten genom sina redan upparbetade kanaler.
Det har gjort att vi har få tt ett mycket bra deltagande med god representation frå n de
må lgrupper vi velat nå .
En annan lä rdom som vi tror ha varit en stor framgå ngsfaktor ä r att vi hade med oss
Mats Bä ck frå n Lä nsstyrelsen i Vä sternorrland på alla vå ra informationsmö ten. Detta
skä nkte del en oerhö rd seriositet till vå ra mö ten att handlä ggaren till stö den sjä lv var
med och presenterade medfinansieringsmö jligheter och uppmanade aktö rer att sö ka
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medel – samt var generö s med mö jligheten att ringa och ta hjä lp av honom i
ansö kningsfö rfarandet. Vi upplever att detta sä nkt trö sklarna avsevä rt fö r de aktö rer
som funderat på att sö ka stö d fö r att bygga laddstationer. Det har också inneburit att vi
på BioFuel region har få tt en nä ra relation med Lä nsstyrelsen som medfinansiä r och
aktö r och bidragit till tä tare kontakter oss emellan och att vå rt tä tare samarbete gett ett
kvalitativt bä ttre stö d till de aktö rer som sö ker stö d fö r laddstationer i Vä sternorrland.
Dialogerna med deltagarna på vå ra informationsmö ten har också lä rt oss att må nga av
dem ä r oerfarna med att ansö ka om stö d frå n offentliga aktö rer. Vi har dä rfö r insett att vi
behö ver ge dem stö d på olika sä tt och minska trö sklarna på flera sä tt fö r att ö ka
sannolikheten att de sö ker stö d fö r att bygga laddstationer. Detta har bland annat
bidragit till att vi tagit fram en lathund och ett stö d fö r lö nsamhetsberä kning som kan
anvä ndas av de som vill ansö ka om medel frå n Klimatklivet. Fö rhoppningen ä r att vi kan
fortsä tta fö rbä ttra dessa fö r att minska trö sklarna ytterligare.
I stort ä r detta ett lyckat projekt som fö rt laddinfrastrukturen framå t i Vä sternorrland
och lyckats med att få aktö rer att sö ka stö d fö r att knyta samman viktiga strå k med
snabbladdare, dra igå ng ett arbete med strategi fö r publik infrastruktur samt
komplettera existerande laddinfrastruktur i lä net.
Det som vi inte lyckats få till stå nd (ä n) ä r en Tillvä xtverksansö kan om e-mobilitet, men
flera initiativ och projektidé er arbetas med som kan leda till ansö kningar under å ret. Ett
skä l till detta ä r de erfarenheter vi på BioFuel Region har av de upphandlingskrav som
Tillvä xtverkets jurister stä llde på vå ra projektpartners i projektet SiSL Ovre Norrland.
Tillvä xtverkets krä vde en gemensam upphandling, nå got som inte var i linje med
Konkurrensverkets bedö mning och inte kunde accepteras av vå ra partners som ä r
energibolag (som vet vad det innebä r med gryningsrä der). På grund av denna
instä llning hos TVVs jurister avstod vi frå n den beviljade investeringen i TVV-projektet
och valde i stä llet Klimatklivet som finansiä r (som inte stä llde motsvarande krav). Av
denna anledning så g vi inte att vi kunde rekommendera aktö rer i Vä sternorrland att
ansö ka om stö d frå n TVV fö r att bygga snabbladdare så lä nge detta krav kvarstå r.
Fö r de flesta aktö rer som mest har varit intresserade av att ”bara” sä tta upp en
laddstation har vi dä rfö r frä mst rekommenderat Klimatklivet som medfinansiä r. Under
hö sten har vi haft anledning att omprö va den rekommendationen, nä r det visade sig att
endast två av fem aktö rer som ansö kte om stö d till laddstationer beviljades, dä ribland
en snabbladdningsstation i Ornskö ldsvik som borde ha varit prioriterad pga att den
utgö r en viktig lä nk i att binda samman strå ket av snabbladdare lä ngs E4. Nu blev detta
avslag omprö vat och beviljades.
Fakta i må let kvarstå r dock: TVVs instä llning till gemensam upphandling gö r att vi inte
riktigt kan rekommendera det som finansiering fö r aktö rer som vill investera i
laddstationer. Detta ä r mycket olyckligt, fö r som vi fö rstå r det så ä r det en brist på bra
ansö kningar till Tematiskt Områ de 4 i Vä sternorrland – enligt uppgift ä r det bara
nå nstans 2-4% av medlen inom TO4 Vä sternorrland som beviljats hittills. Om TVV
ö nskar att fö rbä ttra mö jligheten fö r aktö rer att utnyttja denna pott så ä r det angelä get
att ta bort kraven på gemensam upphandling så att de inte lä ngre stå r i strid med
Konkurrensverkets rekommendationer.
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